Vállalási feltételek
„A1” kategória
1.

Képzőszerv neve:
Képzőszerv címe.
Képzőszerv telefonszáma:
Internet elérhetőség:

Bachusz Autós-Motoros Iskola
1222 Budapest, Háros u 26.
+36-1-227-08-62
www.jogsi.hu

2.

Cég formája
Nyilvántartási szám:
Az elméleti képzés formája:
Vállalkozói engedély sz:

Egyéni vállalkozás
01-0541-04
TÁVOKTATÁS
ES-06456

4.

Iskolavezető neve:
Iskolavezető telefonszáma:

Bachusz József
06-30-9427-702

5.

Ügyfélfogadó címe:
Ügyfélfogadó telefon száma:
E-mail cím:
Ügyfélfogadás ideje:
Felnőttképzési regisztrációs szám:

1222 Budapest, Háros u 26.
+36-1-227-08-62
jogsi@jogsi.hu
H- Cs 16-18-ig
B/2020/002898

6.

Telephelyek címe:

1222 Budapest, Háros u 26.

7.

Tanfolyamra való felvétel módja:

A Jelentkezési és vizsgalap kitöltésével
történik.

8.

Képzési Mutatószámok:

3.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghatározott, valamint a közúti járművezetők
és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános
szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Képz.r.)2.§ (1)
bekezdés 7-9. pontja szerint meghatározott mutatószámok:




átlagos képzési óraszám (ÁKÓ)
képzési költség (KK):
• vizsga sikerességi mutató (VS) melyek a képzőszerv tevékenységének
tárgynegyedévi tényszámait tartalmazzák

Bachusz Autósiskola
Képzőszerv azonosító: 0673
„ A1 ” kategória
2020. III. n.év :
ÁKÓ: --VSM: elmélet: ----- Gyakorlat: -----KK: 113.700,- Ft
9.

Előírt egészségi vizsgálat:
PÁV alkalmassági vizsgálat:


A Tanuló az 5. sikertelen forgalmi vizsgája után PÁV vizsgálatra kötelezett. Ennek
elvégzése nélkül tanulmányait nem folytathatja. A vizsgálat a Tanuló alkalmasságára
irányul (PÁV IV. kategória). Amennyiben alkalmasnak bizonyul, úgy a sikeres elméleti
vizsgája elévüléséig korlátlan számú vizsgával folytathatja vizsgáit.
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10.

Tanfolyamra való felvétel feltételei:





A 9. pontban leírt orvosi alkalmasság igazolása (jogosítvány másolata)
Előírt életkor betöltése: minimum 16.5 életév
Jelentkezési lap közbiztonsági kérdéseinek való megfelelés
Minimum 8 általános iskolai bizonyítvány8 általános iskolai bizonyítvány (bemutatása a
Tanuló feladata a Hatósági vizsga során. Amennyiben ezt nem tudja igazolni, a
Hatósági vizsgán nem vehet részt. Az újbóli vizsgakiírás díjköteles. Ez esetben az Iskola
felé semmiféle reklamációnak helye nincs!)
A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása az
alábbi módokon lehetséges:



a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon
szerzett doktori címmel
az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a
kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén
az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, / a hiteles fordítás nem
kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott

Vizsgára bocsátás feltételei:




A tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése
Az elméleti, majd a gyakorlati oktatás kötelező óraszámait és az előírt menettávolságot is
(240 km) teljesítette
A megfelelő összegű – később részletezett - vizsgadíj befizetése.

A vezetői engedély átvételére a sikeres forgalmi vizsgát követő 4. munkanapon bármelyik
Okmányirodában lehetőség van. A vezetői engedély átvételéhez a kérelmezőnek 4.000 Ft-os
illetékbélyeget csatolni kell, amit az Okmányirodában kell leadni.
A vizsgaigazolás
megszerzése.

átvételéhez

szükséges

az

Elsősegélynyújtási

ismeretek

vizsgájának

Ennek megszerzéséhez iskolánk tanfolyamot szervez és a tanfolyamon résztvevőket csoportos
vizsgára jelenti. A tanfolyam díja: 10.000 Ft. A vizsga díja: 8.200 Ft. Befizetendő a Vöröskereszt
által tartott tanfolyam alkalmával.
Felmentést nyer a vizsga alól, aki egészségügyi képesítéssel rendelkezik, vagy 1984. Január 01
után szerzett valamely járműkategóriában vezetői engedélyt vagy járművezetői igazolványt.
11.
12.

13.

A járművezetői tanfolyam kötelező óraszámai:
Távoktatás programjának elvégzése: 90 nap
Tandíjak: elméleti oktatás díja: 30.400.- Ft
Gyakorlati oktatás alapóraszáma és díja:
Járművezetés gyakorlat: 16 óra ( egy oktatási óra időtartama: 50 perc és 10 perc szünet, mely
a Tanuló kérésére sem hagyható el )
Járművezetés gyakorlati vizsga: 1 óra
A 16 óra megosztása :
 járműkezelés
6 óra
 városi vezetés
8 óra
 országúti vezetés 2 óra
Az alap gyakorlati oktatás díja egységesen 4.000.- Ft/óra
A gyakorlati pótórák díja:
4.000.- Ft/óra
Választható típusok:
Suzuki GN 125
Iskolánk a Tanuló által biztosított járművel nem vállal gyakorlati oktatást.
Gyakorlati oktatás során a Tanulónak joga van az előre megbeszélt órát 48 órával a
megbeszélt időpont előtt a gyakorlati oktatójánál lemondani. Amennyiben 48 órán belül
mondja le, úgy a megbeszélt időpont „meg nem jelent „órának minősül. A nem teljesített órát
alapóra esetén pótolni kell. Ez a vizsgára jelentés feltétele, amelynek anyagi következményét a
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tanuló viseli.
Amennyiben a gyakorlati vezetés az oktató hibájából marad el (műszaki hiba, járhatatlan
útviszonyok, stb.), úgy az órát az oktató maradéktalanul pótolja. Késés esetén mindkét fél 20
percet köteles várni.
14.

A tanuló tudomásul veszi, hogy jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kell a járművezetői
kategória szerinti elméleti és gyakorlati képzés díját, és a vizsgadíjakat megfizetnie az
Autósiskola illetve a Vizsgabizottság részére:

Elméleti tandíj: befizetési határidő
beiratkozáskor

Alap és pótvizsgadíjak díjfizetése

Elmélet:

KRESZ:

4.600.- irodában
4.700.- oktatónál

30.400.-

Gyakorlat alapóradíj:

4.000.-

Járműkezelés:

pótóradíj:

4.000.-

Forgalom:

11.000.- oktatónál

Tandíj fizetése 4 részletbe az alábbiak szerint:
1 részlet

30.400.-

Befizetési határidő: beiratkozáskor

+
4.600.-

2. részlet
Befizetési határidő
foglalkozáskor

68.000.első

gyakorlati +
4.700.-

3. részlet
Befizetési határidő:
vizsga után

11.000.Járműkezelési

Tartalmazza az elméleti oktatás,
továbbá az elméleti vizsga díját
Irodában az Iskolavezetőnél fizetendő
Tartalmazza a vezetés 11 óra díját,
továbbá a forgalmi vezetés díját
Irodában az Iskolavezetőnél fizetendő
Tartalmazza a forgalmi vizsga díját
Irodában az Iskolavezetőnél fizetendő

A motorkerékpárban az oktatás során a tanuló hibájából bekövetkezett anyagi kár teljes
költségvonzatát a Tanuló köteles megtéríteni.
15.

A tanfolyam látogatása alól mégis mentesíthető:




a siketnémaa mozgássérült
a magyar nyelvet nem beszélő jelentkező

16.

Az esetleges konfliktusokat a felek igyekeznek maguk között rendezni (pl. amennyiben a Tanuló
nincs megelégedve oktatójának módszereivel, úgy jogosult a képzőszerv másik oktatójával
folytatni a képzést).A tanuló amennyiben másik képzőszervnél kívánja folytatni, akkor az
iskolavezető Tanuló számára ügyfélfogadás keretében kiállítja a KÉPZÉSI IGAZOLÁS
formanyomtatványt, melyből egy példány az iskolavezetőnél marad, két példány átad a
Tanuló számára, amivel már az új képzőszervnél jelentkezik tanulmányainak folytatására.

17.

Oktatási helyszínek:

Gyakorlati oktatás
18.

1112 Budapest Budaörsi u (Virágpiac területe)

Iskolánk szakoktatói képzést nem folytat.
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19.

A képzés felügyeletét ellátó közlekedési hatóság címe:
Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft
1119 Budapest Petzvál József u 39.
Innovációs és Technológiai Minisztérium
1082 Budapest Vajdahunyad u 45.

20.

A vizsgázó jogai:




az első sikeres elméleti vizsgája után a forgalmi vizsgát 2 éven belül befejezni
2 év letelte után új tanfolyam elvégzése kötelező
személyazonosságát érvényes személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával vagy a
személyazonosításra szolgáló egyéb, érvényes okmánnyal (útlevéllel) igazolhatja.
A vizsgázó kötelezettségei:


21.

A tanfolyam kezdetétől 9 hónapon belül elméleti vizsgán megjelenni, 1 éven belül
sikeres elméleti vizsgát tenni.
Ennek hiányában csak új tanfolyamon való
részvétellel folytathatja vizsgáit
 a gyakorlati órákra és vizsgára személyi igazolványát (amennyiben van vezetői
engedélyét) magánál tartani
 a gyakorlati órákon úgy megjelenni, hogy sem alkohol sem kábítószer sem egyéb
bódítószer nem található. Amennyiben az oktató ennek jelét látja, az oktató a
foglalkozást nem kezdi meg, az elmaradt foglalkozás költségeit a Tanuló viseli.
 Tanuló tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés aláírásával hozzájárul a Jelentkezési
lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges
adatainak kezeléséhez.
 A vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga
csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető. Kivéve, ha távolmaradását
legkésőbb a vizsga napját megelőző 6. munkanapon, az Iskolavezetőnek
személyesen vagy írásban bejelenti, vagy orvosi igazolással indokolja a betegség
megszűnését követő 8 napon belül a Felügyelőség felé.
 amennyiben az orvos vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy
kontaktlencse), a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék
szemüveget, vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben szemüveg vagy
kontaktlencse hiány miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a
tanulót terheli. Amennyiben már rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, vagy
vizsgaigazolással, a vizsgák alkalmával azt köteles a vizsgabiztosnak bemutatni.
 sikertelen forgalmi vizsga után 4+1 gyakorlati óra teljesítése kötelező, anyagi terheit
a Tanuló viseli.
Vizsgadíjak: Elmélet:
4.600.- Ft
Járműkezelés: 4.700.- Ft
Forgalom:

11.000.-Ft

Befizetése a KAV számlájára a vizsga előtt minimum 10 nappal.
22.

A vezetői engedély átvételének feltételei: A sikeres vizsgákat követően (forgalom), a
3. munkanapot követően az Okmányirodában kell jelentkezni. Az okmányiroda a
személyi igazolvány, orvosi alkalmassági vélemény ( jogosítvány ) bemutatása
ellenében készíti el a járművezetésre jogosító okmányt. A vezetői igazolvány
elkészítésének díja van (4.000.-). Kivétel, ha az első vezetői engedélyről van szó. Nem
magyar és EU-s állampolgár esetén szükséges 6 hónapos tartózkodási engedély,
vagy 6 hónapja bejelentett állandó Magyarországi lakcím, amit lakcímkártyával
igazol.
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Nyilatkozatok
A Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII tv. és annak végrehajtási rendelete szerint a
cégnév köteles legkésőbb a képzés megkezdését követő 3. munkanapig az alábbi
adatokat továbbítani a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe (FAR) és a
képzési szerződés megkötésétől számított 8. év végéig megőrizni.
Tájékoztatjuk, hogy Önnek joga van az alábbi személyes adatainak továbbítását
megtiltani a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer számára, az adat előtt található
négyzetben X jel elhelyezésével.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az adatok továbbítását megtiltja, a természetes
személyazonosító
adatok
hiányában,
a
későbbiekben
a
Felnőttképzési
Adatszolgáltatási Rendszerből nem tud a képzés elvégzéséről tanúsítványt kiállítani.
A képzésben résztvevő továbbítandó
bejelölésével, nem tiltja meg:

adatai,

amennyiben

e

jelölőnégyzet

□ természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve),
□ adóazonosító jele.
□ elektronikus levelezési címe
A képzésben résztvevő kötelezően továbbítandó adatai:



neme,
állampolgársága
(nem
magyar
állampolgár
Magyarországon
való
tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány
megnevezése és száma),
 lakcíme,
 levelezési címe,
 telefonszáma,
 társadalombiztosítási azonosító jele.
A cégnév a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe a képzéssel összefüggő
adatait köteles továbbítani jogszabály előírás szerint - amennyiben ezek az adott
képzés vonatkozásában relevánsak - amelyek a képzésben részt vevő személy


végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv
ismeretével,
 a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés
elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
 a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
 a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési
hitellel kapcsolatosak.
Adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi linken:
https://drive.google.com/file/d/1UAYSP2bNBu95n3AW0mQnNqRsGnuSVG_L/view?usp
=sharing

Budapest, 2020.

. hó

. nap
_____________________________
Tanuló aláírása
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